Handleiding Hikvision DVR/NVR systemen
Geschikt voor apparatuur met HVR 4.0 software en ouder.
Versie 1.0

Voorwoord
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw NVR/DVR.
Deze handleiding is opgesteld om u alle informatie over de installatie, het gebruik en onderhoud van uw
NVR/DVR te verstrekken.
In deze handleiding maken we gebruik van NVR/DVR met HVR 4.0 software geïnstalleerd. Deze
handleiding kan ook gebruikt worden met een eerdere versie geïnstalleerde software. Echter
verschillende opties zullen op een andere plaats in het menu worden weergegeven, ook de voorbeeld
foto’s zullen in dit geval niet overeenkomen.
WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN
Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is. Dacom Werkendam BV
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die bij de opstelling van
deze handleiding gemaakt zijn.
Dacom Werkendam BV behoudt zich het recht voor om alle veranderingen aan te brengen die door de
ontwikkeling van de producten noodzakelijk geacht worden en behoudt zich het recht voor om zonder
enige voorafgaande melding wijzigingen in deze installatie en gebruikershandleiding, alsmede in de
producten, zoals hierin omschreven, aan te brengen.
Lees eerst deze installatie en gebruikers handleiding alvorens uw NVR/DVR in bedrijf te stellen. Volg de
instructies en neem alle waarschuwingen in deze installatie en gebruikers handleiding ter harte.
Eventuele service en installatie dient uitsluitend te geschieden door gekwalificeerd personeel.
Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die service behoeven van de gebruiker.
Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de speciaalzaak waar u
het systeem gekocht heeft of rechtstreeks met:
Dacom Werkendam BV
Ir. Lelystraat 10
4251 LS Werkendam
Tel. +31 (0) 183-501707
Fax +31 (0) 183-504733
Web: www.dacomwerkendam.nl
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Eerste keer instellen
Een nieuwe DVR of NVR staat standaard in een actieve staat ingesteld. Dacom zorgt ervoor dat het
apparaat al van te voren is ingesteld. Mocht het voorkomen dat een apparaat wordt gereset dan zult u
door een aantal stappen moeten geraken om de DVR/NVR in te kunnen gebruiken.

•
•
•

Zorg dat de DVR of NVR aangesloten is aan een monitor. ( via HDMI kabel of VGA kabel )

•

U krijgt nu een menu te zien waar de taal ingesteld kan worden. Selecteer de taal Nederlands en druk
onderin op “Apply”. Er wordt gevraagd om een bevestiging van uw selectie, druk op “Yes” en het
apparaat zal opnieuw starten.

•

De DVR/NVR is nu opnieuw gestart en op de taal Nederlands gezet. Druk op de knop “verlaten” in het
eerstvolgende scherm.

Sluit een muis aan en zet het apparaat aan met de schakelaar aan achterzijde.
U zult het welkom scherm te zien krijgen.

•

Vervolgens stelt de DVR/NVR de vraag of u de resolutie van het apparaat wilt instellen op 1080P ( HD
resolutie ). Weet u niet zeker of uw monitor deze resolutie aan kan, druk dan op “Nee”.

•

Nu is het nodig om de wachtwoord voor inlog en camera’s in te voeren. De gebruikersnaam “admin” is al
voor u ingevuld en hoeft niet veranderd te worden. Het wachtwoord kan hieronder ingesteld worden. Als
wachtwoord gebruikt Dacom standaard “qwerty12”. U kunt natuurlijk altijd uw eigen wachtwoord
gebruiken. Vul in de onderste regel ook het wachtwoord dat gebruikt wordt om camera’s toe te voegen.

•

Onder het ingevulde wachtwoord kunt u nog mogelijkheden voor opvragen of resetten van het
wachtwoord in of uitschakelen. U kunt zelf de keuze maken om bv het wachtwoord te exporteren naar
een file en deze in geval van verlies inladen, of om een email adres te gebruiken om een reset code naar
te laten mailen.
Letop!! bij verlies van wachtwoord en het niet zelf kunnen opvragen/resetten van dit wachtwoord, is
een groot probleem. Er is een kans dat uw apparaat onbruikbaar wordt!!

•

Nu wordt gevraagd om een ontgrendelingpatroon in te stellen. Standaard gebruiken we hiervoor een Z
patroon. Volg het patroon met de muisknop ingedrukt zoals hieronder afgebeeld. Doe dit nogmaals als dit
in het volgende scherm gevraagd wordt.

•

Vul nu de Datum en tijdsinstellingen in. Bij tijdzone kunt u Amsterdam, Berlijn, Rome, Parijs invullen,
controleer ook of de datum formaat, systeemdatum en systeemtijd goed staan. Zorg vervolgens dat
linksonder het vinkje is weg gehaald bij “Wizard inschakelen”. Mocht u deze ingeschakeld laten staan dan
krijgt u opnieuw deze wizard te zien bij opnieuw starten van de DVR/NVR. Druk op volgende om door te
gaan.

•

Nu hebben we de mogelijkheid om de netwerk instellingen van de DVR/NVR in te stellen. Dacom probeert
altijd een adres te gebruiken dat eindigt op .140, zoals hieronder weergegeven. Het eerste gedeelte van
het adres is afhankelijk van de netwerk instellingen die ter plekke gebruikt worden. Dit geld ook voor het
subnet-masker/standaard gateway en DNS servers. Mocht u niet weten wat er ingevuld moet worden zou
u dit kunnen vragen aan uw netwerk beheerder. Druk op volgende om door te gaan.

•

Elke DVR/NVR heeft de mogelijkheid om een harde schijf in te bouwen. Op deze harde schijf kunnen
camerabeelden automatisch opgeslagen worden. Op het moment dat er geen harde schijf is ingesteld zal
het apparaat dan ook geregeld een alarm melding geven. Om een ingebouwde harde schijf te gebruiken
dient deze eerst ge-initialiseerd te worden. U kunt in dit scherm een harde schijf selecteren om daarna op
de knop “Init” te drukken. Na enkele ogenblikken zal de schijf klaar zijn voor gebruik en kan u op de knop
volgende drukken.

•

Nu heeft u al de mogelijkheid om IP camera’s toe te voegen, echter wij raden aan om dit in een later
stadium te doen. Druk op “volgende” om door te gaan.

•

Een DVR/NVR heeft de mogelijkheid om via internet benaderbaar te zijn. Dit valt in te stellen door
platformtoegang aan te zetten. U hoeft dit nu nog niet te doen, dit kan in een later stadium gedaan
worden. Druk op “volgende” om door te gaan.

•

Als laatste heeft u de mogelijkheid om het wachtwoord van de DVR/NVR opnieuw in te stellen. Omdat we
dit al eerder hebben gedaan kunnen we dit negeren. Druk op “voltooien” om de wizard af te sluiten en de
DVR/NVR in gebruik te nemen.

•

Nadat de wizard is voltooid zal de DVR/NVR verder opstarten en beeld geven van de reeds aangesloten
coax camera’s.

Uitschakelen inloggen met wachtwoord of patroon
Een DVR/NVR zal standaard altijd vragen om een wachtwoord of patroon als er naar de instellingen
gegaan wordt. Dit is uit te schakelen mocht dit niet wenselijk zijn.

•

Druk op de rechter muisknop, u zult een menu te zien krijgen.

•

Ga naar de optie “Systeem” rechts bovenin.

•

Schakel het vinkje bij “wachtwoord inschakelen” uit. Controleer ook gelijk of de optie “Zet wizard aan”
ook is uitgeschakeld.

IP Camera toevoegen
Een DVR heeft naast coax camera’s ook de mogelijkheid om IP camera’s te gebruiken. IP camera’s dienen
toegevoegd te worden in de configuratie van een DVR. De hoeveelheid IP camera’s dat een DVR aan kan is
afhankelijk van het model dat gebruikt wordt. Veel DVR’s kunnen standaard 2 of 4 IP camera’s aan, ook
zijn er modellen waarbij coax aansluitingen uitgeschakeld kunnen worden en daarvoor in plaats IP
camera’s toegevoegd.
Aanpassen Analoog/IP configuratie:

•

Druk op de rechter muisknop en ga naar de optie “Camera”.

•

U ziet direct dat er 8 analoge kanalen beschikbaar zijn en onderin staat dat het maximum IP camera’s 4
betreft.

•

In dit voorbeeld willen we 8 IP camera’s toevoegen, schakel daarom de analoge camera A5 tot A8 om naar
IP. Dit zorgt ervoor dat er 4 extra IP camera’s beschikbaar raken.

•

Als u onderin op de knop “volgende” druk zal het systeem vragen opnieuw te starten. Nadat opnieuw
gestart is zal de nieuwe configuratie geladen zijn.

Toevoegen van een IP camera:
Zorg allereerst dat een IP camera is ingeschakeld en aangesloten op hetzelfde
netwerk als de DVR/NVR.
Om IP camera’s toe te voegen ga wederom naar de Camera optie in het menu
en druk links op de optie “IP-camera”.

•

U zult nu een overzicht zien van de IP camera’s die zijn aangesloten. In dit geval staat er geen camera in
deze lijst. Om een camera toe te voegen druk onderin op de 2 pijltjes naar boven.

•

U zult nu een lijst te zien krijgen van alle beschikbare IP camera’s die de DVR/NVR in het netwerk vinden
kan.

•

Selecteer een camera door het vinkje te selecteren en druk daarna op “Toevoegen” om deze camera te
koppelen aan de DVR/NVR. U kan dit doen voor meerdere camera’s tegelijk of ieder apart.

•

U zult nu zien dat er camera’s D1 tot D5 beschikbaar zijn voor gebruik in de DVR/NVR.

Aangepast toevoegen van een IP camera:

•

Soms zijn er IP camera’s die niet direct via 1 druk op de knop toegevoegd kunnen worden aan een
DVR/NVR. In dit geval dient u de optie “Aangepast Toevoegen” te gebruiken. Deze optie kunt u vinden
aan de bovenzijde bij de IP camera opties.

•

Nu heeft u de mogelijkheid om de configuratie van de IP camera zelf in te stellen. Mocht u niet weten
welke instellingen te gebruiken verzoeken wij u de handleiding van de betreffende camera te raadplegen.

Instellen van resolutie beeldscherm
Het is belangrijk om een DVR/NVR op de juiste
resolutie in te stellen. Welke resolutie er gebruikt
kan worden is afhankelijk van het aangesloten
beeldscherm maar ook camera’s. Er is een groot
verschil tussen de verhouding ( Aspect-Ratio ) die
verschillende resoluties met elkaar hebben.
Als er bv. een 4/3 resolutie scherm aangesloten zit
op een DVR/NVR en deze wordt aangestuurd door een 16/9 resolutie dan kan dat vervormd beeld
veroorzaken.
Het instellen van de resolutie gaat als volgt.

•

Ga in het menu naar de optie “systeem”.

•

Rechtsboven vind u de instellingen voor de resolutie

•

Druk onderin op “Volgende” om de gewenste resolutie in te stellen.

Hieronder een overzicht van de Aspect-Ratio die hoort bij een bepaalde resolutie :

Instellen van camera beelden
Het is mogelijk om in te stellen met welke indeling de camera’s worden
weergegeven door een DVR/NVR. U kunt deze indeling instellen door
rechtsonder op het icoon te klikken en daarna de gewenste indelingen te
selecteren.
De indeling zal weer terug springen naar de standaard waarden op het moment
dat de DVR/NVR uit en ingeschakeld wordt. Om de standaard instellingen te
veranderen dient u de live view instellingen aan te passen in het menu.

•

Ga in het menu naar de optie systeem

•

Klik op de optie live weergave

•

Selecteer bij de optie live view-modus de gewenste indeling.

Ook is het mogelijk om de positie van de camera individueel te bepalen afhankelijk van de indeling.

•

Ga naar de optie “weergave” in het live weergave menu.

•

Hier kunt u de indeling van de weergave bepalen en welke camera’s u op een positie wilt
hebben.

•

Aan de onderzijde kiest u de gewenste indeling.

•

Selecteer vervolgens een camera positie

•

Dubbelklik vervolgens aan de linkerzijde op een camera die u op de geselecteerde positie wilt
hebben.

Vervolgens staat deze camera op uw gewenste positie, herhaal dit voor alle camera’s die u ingesteld wilt
hebben.

Netwerkinstellingen
IP adressen instellen
Om een DVR/NVR juist in een netwerk te laten functioneren is het nodig om de juiste netwerk instellingen
te configureren. Er zijn vele instellingen mogelijk we behandelen nu enkel het instellen van IP adressen en
het inschakelen van de Hikvision Platform service.

•

De netwerk instellingen kunt u vinden in het systeem menu.

•

Ga vervolgens naar de optie netwerk.

•

Vervolgens kunt u hier de gewenste IP instellingen configureren van uw netwerk. Mocht u niet
weten welke instellingen te gebruiken dan raden wij aan om contact op te nemen met uw
netwerkbeheerder. In dit voorbeeld gebruiken we de standaard instellingen waarmee Dacom een
DVR/NVR levert.

Platform toegang instellen
Het is mogelijk om de camera beelden te bekijken via internet of andere netwerk verbindingen. Om van
deze optie gebruik te maken dient u 2 onderdelen te configureren.
Allereerst dient u de DVR/NVR in te stellen zodat deze extern toegankelijk is.

•

Ga naar de netwerk opties in het menu systeem en druk daarna op geavanceerd.

•

U kunt nu naar het tabblad “Platformtoegang” gaan.

•
•

Zet vervolgens een vinkje bij de optie “inschakelen”.

•

Druk vervolgens onderin op de knop “volgende” en de DVR/NVR zal verbinding maken met het
Hikvision platform. Controleer vervolgens of de status van het apparaat veranderd naar “Online”.
Is dit het geval dan is de DVR/NVR geconfigureerd om extern benaderbaar te zijn.

Vervolgens zie u de mogelijkheid om een verificatiecode in te vullen. Deze verificatie code is zelf
te verzinnen en nodig om via uw extern apparaat verbinding te maken. In ons voorbeeld hebben
we als code 123456 gebruikt. Vervolgens zet u een vinkje bij de voorwaarden en drukt u op OK.

HikConnect Account instellen
Nadat de DVR is ingesteld dient u een HIK-Connect account aan te maken bij Hikvision. Dit account heeft u
nodig om gebruik te kunnen maken van een service die Hikvision voor alle DVR/NVR apparatuur biedt.

•

Navigeer in een web browser naar het adres www.hik-connect.com en druk vervolgens op de
knop “Register”.

•

Vul de account gegevens in die u wilt gaan gebruiken en het email adres waaraan het account
gekoppeld moet worden. Druk op “Next”

•

Er wordt een email gestuurd naar het adres wat is opgegeven. Deze email bevat een
beveiligingscode en dient u in het getoonde venster in te vullen.

•

Er wordt gevraagd om een serienummer in te vullen van de DVR/NVR die u wilt gaan gebruiken
met Hik-Connect. U kunt dit serienummer vinden in het menu van de DVR/NVR. Ga naar de optie
“onderhoud” in het menu en u ziet daar een lang serienummer staan.

•

U dient echter maar een gedeelte van dit serienummer in te vullen, gebruik altijd het gedeelte na
CCWR en voor WCVU. In dit geval is het serienummer van de DVR/NVR: D20094328, u dient dit
nummer op de website in te vullen. Druk vervolgens op “search”.

•

Als de DVR online is en gevonden wordt door de Hik-Connect service zult u in het volgende
scherm deze zien staan. Druk op de + om toe te voegen aan uw account.

•

Hierna wordt er gevraagd om de verificatie code die is ingevuld in de DVR/NVR. In dit voorbeeld
hebben we 123456 gebruikt.

•

De DVR is toegevoegd aan uw account en kan in gebruik genomen worden.

U kunt nu ook de Hik-Connect app instaleren op uw mobiele telefoon.
Maak in de app gebruik van de account gegevens die u zelf heeft aangemaakt en verificatie code die is
ingesteld in de DVR/NVR.

Hik-Connect App
Installatie
De Hik-connect App is niet in de normale app store te verkrijgen. U dient deze app via een website te
downloaden en dan handmatig op de telefoon te instaleren.

•

Ga in uw browser naar de website :
www.me-app.net en druk daarna op de
knop download bij de Hik-Connect app.

• Een bestand wordt op uw telefoon
gedownload. Wanneer de download
afgerond is, ga naar de download map op
uw telefoon en start van daar het HikConnect.apk bestand.
Letop! de manier waarop u dit bestand kan
vinden kan per telefoon verschillend zijn.

• De installatie is nu afgerond en de HikConnect app kan worden gestart op uw
telefoon.

Gebruik van de Hik-Connect App
Nadat de Hik-Connect app is geïnstalleerd op uw telefoon, kunt u deze app
opstarten. Bij het opstarten van de app wordt er om een login naam en een
wachtwoord gevraagd. U kunt hier de naam en het wachtwoord dat u heeft
ingesteld tijdens het aanmaken van het account invullen.

Als u bent ingelogd kunt u al uw ingestelde DVR/NVR terugvinden. Druk op
het pijltje naar beneden zodat u de aangesloten camera’s kunt zien.

Onder het device naam ziet u nu al de beelden van de aangesloten camera’s
op de DVR/NVR. Indien u de eerste keet inlogt is het mogelijk dat de beelden
niet weergegeven worden en zwart zijn. Druk hiervoor op 1 van de camera’s
en er zal gevraagd worden om de verificatie code in te vullen. Dit is de code
die u ingevuld hebt in de DVR/NVR bij de platformtoegang instellingen.

Als u al eerder ingelogd bent geweest in de app kunt u ook direct op de knop
“Recent Live view” drukken. U komt dan direct terug waar u de vorige keer
gebleven bent.

Het is mogelijk om de app volledig naar uw eigen smaak in te richten. Ook
heeft u de mogelijkheid om camera beelden terug te bekijken en evt. te
kopiëren voor later gebruik.
Voor een handleiding van deze opties verwijzen wij u door naar de algemene
internationale handleiding van Hikvision zelf.
U kunt deze vinden op de website :
http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal
Klik op : Technical Materials -> Network Camera -> Product User Manuals ->
10-Dutch -> User Manual -> New User Manual 2018.
Hier vind u de complete IOS en Android handleiding.

PTZ bediening via DVR/NVR
Een DVR/NVR heeft ook de mogelijkheid om camera’s te besturen via de User Interface. Om deze functie
te starten kunt u met de muis de camera selecteren die u wenst te bedienen . Druk onderaan de functie
balk op het icoon van PTZ-Bediening.

U zult nu aan de rechterzijde van het camera beeld een bedienpaneel te zien
krijgen. In dit bedienpaneel heeft u de mogelijkheid om de camera aan te
sturen.
De pijlen gebruikt u voor de besturing, rechts daarvan vind u de knoppen
voor zoom focus en iris. Daaronder heeft u een balk waarmee de snelheid
van het bewegen ingesteld kan worden.
Mocht u een coax camera bedienen dan kan u via dit menu ook naar de
instellingen van de camera. Druk op de
knop en u zult het menu van
de betreffende camera zien. U heeft dan ook direct weer de mogelijkheid om
door middel van de pijlen door dit menu te navigeren. Meestal is de enter
knop voor menu navigatie de Iris+ knop.

Om de bediening van de camera te stoppen kunt u rechtsboven op het kruisje klikken.

Opslag en opname schema
Harde schijven
Standaard heeft een DVR/NVR de mogelijkheid om camera beelden automatisch op te nemen. In geval
van calamiteiten is het dan mogelijk om de beelden op te vragen en eventueel te kopiëren. Het opnemen
van deze beelden wordt gedaan op een ingebouwde harde schijf. Een harde schijf zal altijd
geïnitialiseerd/geformatteerd moeten worden zodat een DVR/NVR er gebruik van kan maken.

•

Om een harde schijf te initialiseren ga naar de optie opslag in het menu

•

Ga hierna links naar de optie Opslag apparaat.

•

Selecteer de hardschijf die u wilt initialiseren en druk bovenin op de knop “Init”

•

Er wordt nu gevraagd of u zeker weet de initialisatie te starten. Die initialisatie zorgt ervoor dat
alle data op de harde schijf gewist gaat worden. Druk op “OK” en wacht enkele ogenblikken om
de initialisatie te voltooien

De harde schijf is nu klaar en de DVR/NVR zal automatisch deze gaan gebruik voor opslag van de camera
beelden.

Opname schema
Standaard neemt de DVR/NVR op ieder moment van de dag alle camera beelden op. Indien dit niet nodig
of wenselijk is, bijvoorbeeld om niet gebruikte coax camera’s uit te schakelen en zo schijfruimte te
besparen. Kunt u deze instellingen aanpassen bij de instellingen voor opname schema in het menu.

•

Om het opname schema in te stellen kunt u naar het menu gaan en daarna optie opslag
selecteren.

•

U bent nu direct in de opname instellingen.

•

U kunt bovenin de gewenste optie selecteren en gebruiken in het weekschema daaronder.
Standaard is de gehele week camera 1 continu aan het opnemen. Selecteer bovenin het menu
eventueel een andere camera om deze een ander schema te geven.

•

Door de knop “Kopiëren naar” kan u het huidige schema kopiëren naar andere camera’s.

Afspelen/opslaan opgenomen camera beelden
Het is mogelijk om de opgenomen beelden terug te kijken en eventueel op te slaan op een USB apparaat.
Een DVR/NVR heeft een beperkte opname capaciteit, in geval van calamiteiten adviseren wij de beelden
extern op te slaan zodat deze niet overschreven worden.

•

Om opgenomen beelden terug te kijken, ga naar het menu en druk op de optie “afspelen”

•

Aan de linkerzijde kunt u selecteren van welke camera u de beelden wilt terugkijken. Daaronder
is het mogelijk om de datum te selecteren waarvan u de beelden wilt zien.

•

U zult nu de opgenomen beelden zien van de dag die u heeft geselecteerd. Aan de onderzijde van
de beelden ziet u een controle paneel waarmee u de tijd kan selecteren en het afspelen kunt
pauzeren of versnellen.

•

Mocht u een gedeelte van de video willen bewaren op een USB apparaat dan kunt u de tijd
opgeven welke gekopieerd moet worden. Druk linksonder op het schaar icoon.

•

Druk daarna op de knop “Tijd Clip” en selecteer de dag en tijd waar u een back-up van wilt
maken.

•

Nadat u een USB apparaat in de DVR/NVR heeft gestopt kan u op de knop exporteren drukken.
De DVR/NVR zal nu een back-up van de beelden op het USB apparaat plaatsen.
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